Pytania i odpowiedzi 2
Pakiet 2 poz 1 i 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek
dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt i spektrum
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w
czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie
prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo
powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze
ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania
wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar
medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach
wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach
oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Gramatura
chusteczek 50g/m2
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 2 poz 3
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek
dezynfekcyjnych o wymiarach 30x22 cm opakowaniu typu flow po 50 szt z
przeliczeniem ilości, o spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V
(BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością
poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus
Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje
właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż
chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą
zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala
stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki
posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na
dezynfekowanych. Gramatura chusteczek 50g/m2 powierzchniach.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 2 poz 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego
zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o
szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V
(BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo
chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja
drażniąca i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz
błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu
który go używa.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 2 poz 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie
alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie
spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F(Candida,
Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie 30
sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada
skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach
brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II
Etap II – warunki praktyczne).
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz 1
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego
wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie
kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym
B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu
0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w systemie
zamkniętym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie
jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji
nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E,
glicerynę o szerokim spektrum działania wobec
B(EN13727),F(EN13624),Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w
czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30
sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund.
Konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą
uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje
się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego
wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu
Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność
700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do
tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie
dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze
rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie
uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz 3
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy
SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką
dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie
zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu
szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do
proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady
posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL
zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe
rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne
firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo
takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu
zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ na
bazie 85% alkoholu etylowego, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj.
1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację.
Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez
angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość
dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez
wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do
systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy
oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy
posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie
zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu
wkładów po cenach nie konkurencyjnych.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ

